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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 7/2018
(EXCLUSIVA PARA ME E EPP)

MODALIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018.
(Regido
pela
Lei
10520/2002,
Lei
Complementar nº 123/2006, aplicando-se
subsidiariamente no que couber a Lei
8.666/93, e suas alterações e demais
legislações pertinentes).

DATA DE ABERTURA
(Sessão pública para recebimento das 06 de julho de 2018.
propostas
e
documentação
de
habilitação)
HORÁRIO
09 horas
OBJETOS

Contratação de rádio local para divulgação
das sessões solenes, Câmara nas Escolas,
Fala Interior, Fala Comunidade e audiências
públicas,
conforme
TERMO
DE
REFERÊNCIA anexo a este edital (Anexo I).

TIPO DA LICITAÇÃO

MENOR PREÇO UNITÁRIO

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA

Câmara de Vereadores de Cachoeira do
Sul, situada na Rua Sete de Setembro,
1078 – Centro.
O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Câmara de Vereadores, no endereço
www.camaracachoeira.rs.gov.br , no site www.pregaoonlinebanrisul.com.br ou na sede da
Câmara de Vereadores, em horário de expediente, a partir da data de sua publicação.
Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Pregoeiro, Fone (51) 3722-2782; email: compras@camaracachoeira.rs.gov.br .
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EDITALDE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018 - CÂMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL

A CÂMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL, por intermédio do Pregoeiro,
designado pela Portaria n. 08/2018, com auxílio da equipe de apoio, torna público aos interessados que
estará reunido no dia, hora e local discriminados na capa deste Edital, a fim de receber, abrir e examinar
propostas e documentações de empresas que pretendam participar do Pregão Presencial nº 7/2018,
do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO. Esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação
serão regidas em conformidade com as regras estipuladas na Lei Federal n. 10.520, de 17/07/02, Lei
Complementar 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n° 8.666/93 com suas
alterações e demais exigências deste Edital.
1 – DO OBJETO
1.1 – Contratação de rádio local para transmissão local das sessões solenes, Câmara
nas Escolas, Fala Interior, Fala Comunidade e audiências públicas.
2 – DA SESSÃO PÚBLICA

2.1 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preços
e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida pelo Pregoeiro, e realizada de
acordo com os termos deste Edital e seus Anexos, pela Lei n° 10.520/2002, e,
subsidiariamente, pela Lei n°8.666/93 e suas alterações, em local, data e horário já
determinados.
2.2 - Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia
útil subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer
outro fator ou fato imprevisível.
2.3 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste Pregão Presencial
na mesma data de abertura, e em face de decisão do pregoeiro, deverá ser determinada
a continuidade das atividades em dia (s) subsequente (s), com prévia notificação dos
participantes.
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3 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do presente Pregão Presencial, pessoas jurídicas, enquadradas
como ME e EPP, que satisfaçam as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos,
e ainda, que contenham no seu contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, o ramo de atividade objeto deste Edital.
3.2 - A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às
condições deste Edital.
3.3 - Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual
somente poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial, e será o
único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito,
quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado.
3.4 - Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá
representar mais de um licitante.
3.5 - NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA
LICITAÇÃO:
3.5.1 - Empresas em estado de falência, concordata ou em processo de recuperação
judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
3.5.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou que estejam punidas com
suspensão do direito de contratar ou licitar com qualquer órgão da Administração Pública
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal e, caso participe do
processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único da
Lei 8.666/93;
3.5.3 - Empresas que estejam reunidas em consórcio ou coligação;
3.5.4 - Empresas que não atendam às exigências deste Edital;
3.5.5 - Empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma
firma licitante;
3.5.6 - Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem
assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário, dirigente ou
responsável técnico que seja também servidor público vinculado;
3.5.7 – Que não estejam enquadradas com ME e EPP.
4 – DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1 - No dia, hora e local previstos na capa deste Edital, o Pregoeiro e Equipe de Apoio
receberão os envelopes “n.°1” Proposta de Preços e “n.° 2” Documentos de Habilitação,
os quais deverão ser apresentados fechados de forma indevassável e rubricados no
fecho, contendo os seguintes dizeres:
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ENVELOPE Nº 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS”.
AO PREGOEIRO-CÂMARA DE VEREADORES DE
CACHOEIRA DO SUL.
PREGÃO PRESENCIAL N. 7/2018.
DATA DE ABERTURA: xx/2018
HORÁRIO: xxH
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ N.:
ENVELOPE Nº 2 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.

AO PREGOEIRO-CÂMARA DE VEREADORES DE
CACHOEIRA DO SUL.
PREGÃO PRESENCIAL N. 7/2018.
DATA DE ABERTURA: xx/2018
HORÁRIO: xxH
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ N.:

4.2 - Os documentos relativos à proposta (Envelope n.º 1) e à habilitação (Envelope n.º 2)
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente
autenticada por cartório competente, ou pela Direção-Geral da Câmara de Vereadores de
Cachoeira do Sul.
4.2.1 - Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade poderá ser
verificada via consulta no site correspondente, pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio,
serão aceitas cópias simples.
4.3 - A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope,
não mais serão aceitos novos licitantes.
4.4 - Recebidos os envelopes “n.°1”, Proposta de Preços e “n.° 2”. Documentos de
Habilitação, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a Proposta de
Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos
participantes que o desejarem.

5 – DO CREDENCIAMENTO
Rua 7 de Setembro, 1078 – Centro – Cachoeira do Sul – 96508-010
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5.1 - No dia, horário e local designados para a abertura da Sessão Pública deste Pregão,
o representante legal da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao
Pregoeiro, sendo que no ato de entrega dos documentos de credenciamento, identificarse exibindo, Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificação com
fotografia. É recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de antecedência em
relação ao horário previsto para a abertura dos envelopes.
5.2 - O credenciamento será efetuado por meio de:
a) estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária,
dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura; ou
b) instrumento público de procuração; ou
c) instrumento de mandato particular, conforme modelo apresentado no Anexo
III, assinada pelo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante
que comprovem poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em
seu nome em qualquer fase deste Pregão com firma reconhecida em cartório.
Neste ato, será examinado por meio do contrato/estatuto social ou procuração, se
o outorgante tem poderes para fazê-lo.
5.3 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e
lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar
ao direito de interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os
atos pertinentes a este Pregão.
5.4 – Apresentar Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei
federal nº 10.520/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante
com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informações e
declarações conforme ANEXO IV deste Edital.
5.5 – Apresentar Declaração que comprove se enquadrar como microempresa ou
empresa de pequeno porte, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006, conforme modelo constante no Anexo V deste Edital, ou declaração firmada
por contador ou documento da Junta Comercial que comprove esta condição.
5.6 – Os documentos de credenciamento citados nos itens anteriores deverão ser
entregues fora do(s) envelope(s), antes da sessão.
5.7 - Somente credenciados terão poderes para formular verbalmente, na sessão, lances
de preços, manifestar, após a declaração do vencedor, imediata e motivadamente, a
intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o
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valor final decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em
nome da Proponente.
5.7.1 - A Licitante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a ata,
considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos do
Pregoeiro.
5.8 - A licitante que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame ficará sujeita a penalidade de impedimento de contratação e de licitar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e de descredenciamento no cadastro de
fornecedores deste Município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e Termo de Referência.
6 - DA “PROPOSTA DE PREÇOS” (Envelope nº 01)
6.1 - A “Proposta de Preços” deverá ser apresentadas sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, impressa ou digitada, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo
quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última
folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais ser
apenas rubricadas, contendo:
6.1.1 - Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (email) e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da
Fazenda;
6.1.2 - Nome e número do banco, agência, localidade e conta corrente em que deverá ser
efetivado o crédito (se não for emitido boleto bancário), caso lhe seja adjudicado o objeto;
6.1.3 - A proposta deverá conter o preço unitário dos serviços (preço das chamadas por
evento), conforme Anexo II (modelo sugestão), expressos em moeda corrente nacional,
admitindo-se após a vírgula somente 02 (duas) casas decimais, já inclusos no preço os
valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e
trabalhistas, e outras despesas, se houver, para o fiel atendimento do objeto.
6.2 - A apresentação da proposta pela licitante implica na declaração de conhecimento e
aceitação de todas as condições da presente licitação.
6.3 - Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Verificado que qualquer
licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma
proposta, todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, às sanções
cabíveis.
6.4 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
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6.5 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e
apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório.
7 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

7.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido
aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR
PREÇO UNITÁRIO.
7.2 - Serão selecionados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio a proposta de MENOR
PREÇO e as demais com preço até 10 % (dez por cento) superior àquela.
7.2.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionados as
3 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem como as propostas
empatadas.
7.3 - Em caso de empate será decidido por sorteio realizado pelo Pregoeiro, na forma
estabelecida no § 2º do art.45 da lei 8.666/93.
7.4 - Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último
classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de
classificação.
7.5 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja,
deverão ser obrigatoriamente, inferior a este, não sendo aceitos lances para igualar
valores.
7.6 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do
último preço por aquela apresentada, para efeito de ordenação das propostas.
7.7 - Caso não se realize mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e serão
ordenadas as ofertas, exclusivamente, pelo critério de MENOR PREÇO UNITÁRIO.
7.8 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que
descumprir sua proposta, às penalidades constantes neste Edital e Termo de Referência.
7.9 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas a diminuir o
preço oferecido se for o caso.
7.9.1 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da oferta de
menor valor, decidindo motivadamente a respeito.
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7.9.2 - O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de
compatibilidade com valores praticados pelo mercado, coerentes com o fornecimento dos
serviços ora licitados.
7.9.3 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
7.10 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias
da licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria
sessão.
7.10.1 - A LICITANTE devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 deverá apresentar
os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, ainda que existam pendências.
7.10.1.1 - Será concedido à LICITANTE vencedora, enquadrada no item 7.10.1 quando
encerrada a fase de classificação das propostas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a
regularização das pendências, prorrogável um única vez, por igual período a critério do
Pregoeiro e, desde que solicitado, por escrito, pela LICITANTE.
7.10.1.2 - A não regularização das pendências no prazo previsto no item anterior, implicará

em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pelo item
12 do edital e Lei nº 8.666/93, da contratação pela ordem de classificação das propostas
e da revogação da licitação.
7.11 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na Sessão Pública de Processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante substituição e apresentação de
documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e
certificada pelo Pregoeiro.
7.12 - Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital
e seus Anexos, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame, sendo-lhe
adjudicado o objeto.
7.13 - Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender às exigências
habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato e/ou outro documento equivalente
com o licitante vencedor, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação
dos licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida.
7.14 - Na situação prevista no item acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com
a proponente para que seja obtido preço melhor.
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7.15 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou
manifestamente inexequíveis, considerados incompatíveis em relação aos praticados no
mercado, de conformidade com o disposto no art. 48, II, da Lei nº 8.666/93.
7.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelos
membros da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) presente(s).
7.17 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para
o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e
nem firam os direitos dos demais licitantes.
8 – DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 2)

8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual
(envelope n.° 2), devidamente fechado, conforme relação a seguir:
8.1.1 – RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1 - Registro comercial, para empresa individual;
8.1.1.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
para as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos
documentos comprobatórios de eleição de seus administradores;
8.1.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil das pessoas
Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício;
8.2 – RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor na data de abertura desta
Licitação;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor na data de abertura desta
Licitação;
d) Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em vigor
na data de realização desta Licitação;
e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em
vigor na data de abertura desta Licitação;
f) Prova de Inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
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g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
8.3 – RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.3.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Jurídica, com data não superior a 60 (sessenta) dias da abertura da Licitação;
8.4 – OUTROS DOCUMENTOS:
8.4.1 - Declaração constante no ANEXO VII deste Edital, preenchida e assinada.
8.5 – Documentos do item 8.1.1 apresentados no credenciamento não precisam ser
apresentados novamente no envelope de habilitação.
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

9.1 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da Sessão Pública fixada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão
Presencial, protocolizando a peça impugnatória no endereço da Câmara de Vereadores
de Cachoeira do Sul, ou pelo e-mail: compras@camaracachoeira.rs.gov.br .
9.1.1 – É dever do impugnante se certificar que o Pregoeiro recebeu a impugnação caso
enviada por e-mail.
9.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
9.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova
data para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta .

10 – DOS RECURSOS

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediato e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata, quando lhe será concedido o
prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso. O recurso deverá
ser dirigido ao Pregoeiro, e protocolizado na sede da CÂMARA DE VEREADORES DE
CACHOEIRA DO SUL, no endereço da mesma, de segunda a sexta feira, em horário de
expediente, ou pelo e-mail: compras@camaracachoeira.rs.gov.br
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10.1.1 - É dever do impugnante se certificar que o Pregoeiro recebeu o recurso caso
enviado por e-mail.
10.2 - Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde
logo intimadas a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do
direito de recurso e conseqüentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao vencedor.
10.4 – Não acolhendo o(s) recurso(s), o Pregoeiro encaminhará os autos para apreciação
da autoridade superior que decidirá sobre o mesmo.
10.5 – Acatado(s) o(s) recurso(s), o Pregoeiro prestará informações no prazo legal e
remeterá os autos à autoridade competente para decisão.
10.5.1 - Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto ao
licitante vencedor.
10.6 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na
Comissão de Licitação.

11 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/CONTRATO

11.1 - As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Câmara
Municipal de Cachoeira do Sul e a proponente vencedora, será formalizada por meio de
contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Instrumento, legislação vigente
e na proposta vencedora.
11.2 - Os serviços deverão ser prestados de maneira satisfatória para a CÂMARA DE
VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL, correndo por conta da empresa vencedora os
custos correspondentes.
11.3 - Os serviços serão recusados pela CÂMARA DE VEREADROES DE CACHOEIRA
DO SUL nos seguintes casos:
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a) se prestados em desacordo com as especificações indicadas no Termo de Referência
e neste Edital.
11.4 - Se ausência da prestação dos serviços, por culpa ou dolo, na data requerida pela
contratante, ou má-prestação dos serviços contratados, que acarrete prejuízos aos
serviços da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, a contratada deverá ressarcir à
CÂMARA os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento
convocatório.
11.5 - No caso previsto no item anterior, em sendo recusados os serviços pela segunda
vez, a contratante poderá cancelar a Nota de Empenho e/ou outro documento equivalente
referente aos serviços recusados, sendo facultado ao mesmo a convocação da empresa
classificada na ordem subsequente para efetuar a prestação dos serviços não aprovado e
não recebido definitivamente.
12 – DAS PENALIDADES E SANÇÕES
12.1 – As penalidades serão aplicadas conforme demonstrado no Termo de Referência,
anexo I, deste Edital.

13 – DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
13.1 – Conforme Termo de Referência, anexo I deste Edital.
13.2 - O pagamento será através de depósito bancário na Conta Corrente da empresa ou
boleto bancário enviado juntamente com a nota fiscal.
13.3 - Nos pagamentos realizados após a data de vencimento incidirão juros de 1% ao
mês, pró-rata-dia, até sua efetivação.
13.4 - A Nota Fiscal deverá ser de acordo com a Nota de Empenho, em relação à
quantidade, descrição do objeto/serviços e valores unitários e totais.
13.5 - Os preços praticados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses,
contados da data da proposta, nos termos da Lei 10.192/01 e demais disposições legais.
Após esse período, os preços poderão ser reajustados pelo IGP-M (FGV) do período.
14 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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14.1 – Conforme Termo de Referência, anexo I deste Edital.

15 – DA CONTRATAÇÃO

15.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante assinatura de
contrato, cuja minuta constitui o Anexo VI do presente ato convocatório.
15.2 - O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará
12(doze) meses podendo ser prorrogado nos termos do Inciso II, do Art. 57, da lei nº.
8.666/93 (com a nova redação dada pela Lei n°9.648, de 27.05.98).
15.3 - O Contrato deverá ser assinado pela licitante adjudicatária, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação formal, podendo ser
prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei Federal nº
8.666/93.
15.4 - A Adjudicatária que se recusar a assinar o contrato, não aceitar ou não retirar o
mesmo no prazo e condições estabelecidas, sem nenhum motivo relevante, ficará sujeita
à aplicação das penalidades descritas neste Edital e Termo de Referência.
16 – FRAUDE E CORRUPÇÃO

16.1 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo
licitatório e a prestação dos serviços, responsabilizando-se pela veracidade das
informações e documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções
previstas na legislação brasileira.
17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - Fica assegurado à Autoridade competente o direito de:
17.1.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos
mediante publicação na imprensa oficial, antes da data inicialmente marcada, ou em
ocasiões supervenientes ou de caso fortuito;
17.1.2 - Revogar, por intermédio da autoridade competente, por razões de interesse
público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
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qualquer pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba
direito de qualquer indenização;
17.1.3 - Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias
úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso estas
impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, nos termos
do § 4º, art. 21 da Lei 8.666/93;
17.1.4 - Inabilitar o licitante, até a assinatura da nota de empenho e/ou outro documento
equivalente, por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e
sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou
circunstância anterior ou posterior ao julgamento da licitação que desabone a habilitação
jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a regularidade fiscal do
licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o proponente mais
bem classificado e, posteriormente, proceder à abertura do seu envelope “Documentos de
Habilitação”, sendo declarado vencedor, a ele será adjudicado o objeto deste Pregão
Presencial, podendo apresentar o(s) documento(s) que estiver(em) com o prazo de
validade vencido após o julgamento da licitação.
17.2 - Os serviços deverão ser prestados, rigorosamente, dentro das especificações
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição
implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais.
17.3 - Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório, todos os seus
Anexos.
17.4 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão
parte integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de
transcrição.
17.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da
segurança do futuro contrato.
17.6 - Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações e demais legislação pertinente.
17.7 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
17.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
17.9 - A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação.
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17.10 - À licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado
decorrente deste Edital, ficando obrigada, perante a contratante, pelo exato cumprimento
das obrigações decorrentes desta licitação.
17.11 – Fica estipulado como Fiscal do Contrato oriundo desta licitação a Direção-Geral
da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul.

18 – DO FORO

18.1 - Para dirimir as questões oriundas do presente Edital e não resolvidas na esfera
administrativa, é competente o Foro da Comarca de Cachoeira do Sul.

CÂMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL, 22 DE JUNHO DE 2018.

_____________________
Igor Noronha,
Presidente.

ANEXO I
Rua 7 de Setembro, 1078 – Centro – Cachoeira do Sul – 96508-010
Fone: (0xx51) 3722 2782
Página 15 de 27

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL
PRINCESA DO JACUÍ – CAPITAL NACIONAL DO ARROZ
PALÁCIO LEGISLATIVO JOÃO NEVES DA FONTOURA

16

TERMO DE REFERÊNCIA

1- OBJETO:
1.1. Contratação de rádio local para divulgação das sessões solenes, Câmara nas Escolas, Fala Interior,
Fala Comunidade e audiências públicas.
1.1.1.

A empresa contratada deverá fazer chamadas diárias do evento em suas programações, a partir
dos 7 (sete) dias que antecederem o evento, em número não inferior a 3 (três) chamadas diárias,
com no mínimo 15 (quinze) segundos por chamada.

1.1.2.

O texto da chamada será elaborado pela Câmara de Vereadores e encaminhada à contratada.

2 - JUSTIFICATIVA:
Tendo em vista que a Câmara de Vereadores durante o ano realiza diversos eventos com a intenção da
participação de toda a comunidade cachoeirense, é necessário disponibilizar à população meios de terem
conhecimento destas programações do Legislativo cachoeirense. Assim, a chamada dos eventos à
população é imprescindível, para a participação do maior número possível dos moradores de nossa cidade.

3 – PRAZO CONTRATUAL
O prazo do contrato é de 12 (doze) meses, a contar da assinatura, e poderá ser prorrogado até o limite de
60 (sessenta) meses.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado em até 5 (cinco) dias úteis após apresentação de Nota Fiscal referente a cada
evento.
5 - OBRIGAÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES:
5.1 - Avaliar se os serviços prestados foram satisfatórios;
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5.2 - Efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com a forma e prazos estabelecidos, exigindo a
apresentação de notas fiscais respectivas que comprovem as operações realizadas, o cumprimento de
pedidos e o atendimento de providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações pactuadas;
5.3 - Comunicar prontamente ao fornecedor, qualquer anormalidade no objeto licitado, podendo sustar ou
recusar o serviço, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas.
6 - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR:
6.1 – Executar os serviços licitados, obedecendo às datas, horários e locais dos eventos, bem como as
demais especificações contidas neste Termo de Referência;
6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e
atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações;
6.3 - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, no tocante às
especificações do objeto ora licitado, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste edital;
6.4 – responsabilizar-se por qualquer dano causado ao patrimônio da Câmara de Vereadores ou de
terceiros cometidos durante a execução dos serviços;
6.5 – cumprir com todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias durante a execução dos
serviços.
7 - PENALIDADES:
7.1 - Para o Licitante Vencedor:
7.1.1 - O atraso injustificado na entrega/execução dos produtos e dos serviços contratados motivará a
rescisão unilateral do contrato por parte da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, cabendo as
sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações, garantida a prévia defesa, com base no
Art. 86 da mesma Lei.
7.1.2 - No caso de inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no Art. 87, seus incisos e parágrafos, da seguinte forma:
I – advertência por escrito;
II – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado inadimplido;
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III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com Administração, por
prazo de 02 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
7.2 - Para a Câmara:
No caso do não cumprimento do prazo de pagamento, inexistindo motivos por culpa da licitante vencedora,
como exemplo, emissão de nota fiscal em discordância com o constante no empenho, ficará a Câmara de
Vereadores de Cachoeira do Sul adstrita ao pagamento de multa de 0,1% sobre o valor da nota fiscal em
atraso ao mês.
8 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Fica designado fiscal do contrato a Direção Geral da Câmara de Vereadores.

9 – PREÇO MÁXIMO ADMITIDO PARA CONTRATAÇÃO
9.1 O preço máximo admitido para contratação para transmissão de cada evento é de R$ 686,00
(seiscentos e oitenta e seis reais).
9.2 Nos preços ofertados, deverão estar incluídos todos os custos, pela contratada, de funcionários,
materiais/equipamentos, deslocamentos, impostos, taxas, alvarás, autorizações, e qualquer outro custo que
venha ser oriundo do contrato a ser celebrado entre as partes.

10 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
unidade orçamentária – 01.01 - CAMARA MUNIC DE VEREADORES E UNID SUB
projeto/ atividade - 2003000 PROMOCAO E DIVULGACAO OFICIAL
natureza da despesa – 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
CEP:
FONE/FAX:

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018.

Contratação de rádio local para divulgação das sessões solenes, Câmara nas Escolas, Fala Interior, Fala
Comunidade e audiências públicas.
Valor unitário para divulgação de cada evento: ...............................................R$

LOCAL E DATA
______________________________
Assinatura do Responsável
CNPJ
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ANEXO III
CREDENCIAMENTO

TERMO DE CREDENCIAMENTO
(preferencialmente em papel timbrado da Licitante)

Ao Sr. __________________________________________________
Pregoeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL.
Rua Sete de Setembro, n. 1078, Centro – Cachoeira do Sul/RS - CEP: 96508-010.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 7/2018.

Assunto: Credenciamento

Pelo presente instrumento, a empresa.........................................................................., com
sede
na
.........................................................................................,
C.N.P.J.
n.
..........................................,
através
de
seu
representante
legal
Sr.
(a)
.............................................................................................,
cargo
........................................................,
CREDENCIA
o
(a)
Sr.
(a)
....................................................................,
portador
(a)
do
R.G.
n.º
..................................................... e C.P.F. n.º ...............................................................,
para representá-la perante a CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL, na sessão
pública do PREGÃO PRESENCIAL acima destacado, outorgando-lhe plenos poderes
para formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

_____________________, ___ de _________de _______
(localidade)

___ ( assinatura )__
CARGO
R.G. n.º

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal
investidura, com firma reconhecida em cartório.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal n. 10.520, de 17/07/02)

Ao Sr. ___________________________________________
Pregoeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL.
Endereço: Rua Sete de Setembro, n° 1078, Centro – Cachoeira do Sul/RS - CEP: 96508010.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N. 7/2018.

Prezados Senhores,
___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ ,
tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento
do(s) objetos(s), de conformidade com o Edital mencionado, declaramos junto ao
Pregoeiro da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da
legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de n. 02 – Documentos de
Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei Federal n. 10.520 de 17 de
julho de 2002, para participação no Pregão Presencial acima destacado, que realizarse-á no dia ____/_____/____, às ______________. Declaramos ainda, estar ciente que a
falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará
aplicação de penalidades previstas nos termos deste Edital e seus Anexos aos
Declarantes (1).
(1) Ressalva declaratória somente para Microempresa (ME) e Empresas de Pequeno Porte(EPP):
• Salvo para os benefícios da Lei Complementar n. 123/2006.

Localidade, ___ de _________de _______

___ ( assinatura )__
Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal investidura.

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no item 5 por
ocasião do credenciamento.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO
PARA ENQUADRAMENTO DE ME OU EPP

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________,
com sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu
representante legal, para fins do Pregão Presencial nº 7/2018, DECLARA expressamente,
sob as penalidade cabíveis, que :
A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequenas Empresas, nos termos
do art. 3º da Lei Complementar 123/2006;
B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que
não incide nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006.
____________________________,____________de 2018.

_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante:_____________________________
Cargo ou carimbo do declarante:_____________________________
Nº da cédula de identidade:__________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato:____________________________

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes referidos no item
05 (cinco) por ocasião do credenciamento.
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ANEXO VI
MINUTA CONTRATURAL

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços, de um lado a
CÂMARA DE VEREADORES DE CACHOEIRA DO SUL, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 89.201.180/0001-83, com sede na Rua 7 de
Setembro,1078, nesta cidade, neste ato representada pelo seu Presidente XXXXX e
demais

integrantes

da

Mesa

Diretora

da

Casa,

doravante

denominada

de

CONTRATANTE e, de outro lado, o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, firma inscrita no CNPJ
sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxxxx, situada na rua xxxxxxxxxxx, nº xxxxx, nesta cidade, neste
ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

portador da Cédula de Identidade (RG)

xxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua xxxxxxxxx, xxxxx, nesta cidade, de ora em
diante denominado simplesmente CONTRATADO, têm, entre si, como justo e contratado,
contratação de rádio local para divulgação das sessões solenes, Câmara nas Escolas,
Fala Interior, Fala Comunidade e audiências públicas realizadas pela Câmara de
Vereadores de Cachoeira do Sul, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA.

O CONTRATADO compromete-se a fornecer serviço de

divulgação das sessões solenes, Câmara nas Escolas, Fala Interior, Fala Comunidade e
audiências públicas realizadas pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. As
especificações dos serviços são os descritos no Termo de Referência do Edital de Pregão
Presencial n. 7/2018.
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CLÁUSULA SEGUNDA. A vigência do presente instrumento contratual é de xx meses,
começando em xx de xxxx de 201x e terminando em xx de xxxxxxxxx de 201x, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite legal permitido no Art. 57,
inciso II, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA. A Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul pelo presente
instrumento contratual compromete-se a pagar R$ (xxxxxxxxx), por evento, a ser pago em
até cinco dias úteis após apresentação de Nota Fiscal, referente a cada evento.

CLÁUSULA QUARTA. Os valores relativos ao presente contrato somente serão
reajustados após o primeiro ano contratual, com base no índice IGP-M apurado no
período de referência, ou na falta deste, pelo índice legalmente permitido à época.

CLÁUSULA QUINTA. São obrigações da contratada:
a) Executar os serviços licitados, obedecendo às datas, horários e locais dos eventos,
bem como as demais especificações contidas neste Termo de Referência;

b) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Câmara de Vereadores de
Cachoeira do Sul e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações;

c) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Câmara de Vereadores de Cachoeira do
Sul, no tocante às especificações do objeto ora licitado, assim como ao cumprimento das
obrigações previstas neste edital;

d) responsabilizar-se por qualquer dano causado ao patrimônio da Câmara de Vereadores
ou de terceiros cometidos durante a execução dos serviços;
Rua 7 de Setembro, 1078 – Centro – Cachoeira do Sul – 96508-010
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e) cumprir com todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias durante a
execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA. O atraso injustificado na entrega/execução dos serviços contratados
motivará a rescisão unilateral do contrato por parte da Câmara de Vereadores de
Cachoeira do Sul, cabendo as sanções e penalidades previstas na Lei 8.666/93 e suas
alterações, garantida a prévia defesa, com base no Art. 86 da mesma Lei.

No caso de inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à contratada as sanções previstas no Art. 87, seus incisos e
parágrafos, da seguinte forma:
I – advertência por escrito;
II – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado inadimplido;
III – suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com
Administração, por prazo de 02 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA SÉTIMA. Aplica-se à execução do presente contrato e, especialmente aos
casos omissos, a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA OITAVA. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta
da seguinte dotação orçamentária da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul:
unidade orçamentária – 01.01 - CAMARA MUNIC DE VEREADORES E UNID SUB
projeto/ atividade - 2003000 PROMOCAO E DIVULGACAO OFICIAL
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natureza da despesa – 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS –
PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA NONA. Fica a Direção-Geral da Câmara de Vereadores designada como
Fiscal do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. As partes elegem o foro da sede da CONTRATANTE para dirimir
quaisquer questões decorrentes do presente contrato.

Assim, por estarem justos e contratados assinam o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o assinam.

Cachoeira do Sul, xx de xxxxx de 2018.

Xxxxxxxxxxxxxxx
Mesa Diretora.

xxxxxxxxxxxxx
Representante da xxxxxxxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS:
1. ___________________________

2.___________________________
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL Nº 7/2018

(empresa)......................................................., neste ato representada por (nome do
responsável ou representante legal).................................................. abaixo assinado,
declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe.
Em cumprimento ao disposto no artigo sétimo, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional, menores de 18 anos
exercendo trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menores de 16 anos exercendo
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
Declaramos ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fato impeditivo da nossa
habilitação, nos termos do artigo 32, parágrafo segundo da Lei n. 8.666/93, e que não
estamos declarados inidôneos e nem suspensos em qualquer órgão da esfera da
Administração Pública.
Declaramos, também, que a empresa não possui em seu quadro societário servidor
público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de econômica mista,
em atendimento ao inciso XII art. 20 da Lei 12.465/11.

Local e Data:

________________________________________________
Assinatura devidamente identificada do representante
legal da empresa proponente
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